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KGB KAPITONAS -
DEPUTATAS?

■  Šiaulių m iesto  ta ryb o je  y ra  v ie nas  DDP narys. Ka lbam a, kad y ra  
L r 2 DDP-istai, t ik  jų  n iekas nežino, nes, m atyt, gera i užsim askavę.
■  tarp kand ida tų  j Š iau lių  m. ta ryb o s  d e p u ta tu s  (rink im ai vyks 8 
Ł y d a rd o s e  ka rtu  su  p rez id en to  rink im ais) sako, kad  y ra  ne t KGB 
kć
H  ir jis bus išrinktas?

Vladas VLADAITIS

HF 
PAŽINU

AŠIS
pasaulis gyvena: juda, keiCiasi, 
a ir kariauja, čęka i savo praži
ltu išrinko ne profesionalų parti-
0 dramaturgą V. Havelą. NVS 

Minsko susitikime buvo atsar- 
j naują “ sąjungą amžiams"

Sanorių nedaug. NVS jstatų pro- 
_  3 pasirašė tik septynios valstybės, 
dar jžūloką Irako diktatorių Sad- 
Huseiną amerikiečiai "paauklėja" 

J i  a kita raketa. Buvusioje Jugo- 
joje tebekariaujama.
Lietuvos padangėje svarbiau- 
mūšis vyksta be ginklų. Gal ir
1 "mūšis" netiktų. Jau pirmą kartą 

u pasirodę televizorių ekranuose
kandidatai j Prezidento postą 

ižadėjo rungtis korektiškai, nors 
abiems tas vienodai pavyksta, 
ir natūralu. Juk vienas jų - jau 
ar "ekselencija": gali jsakyti ir 
fenj pašildyti, Ir, naujai Vyriaus- 
besiformuojant, pora šimtų ta- 
pabrangusj sviesto kilogramą 

3»nti keliomis dešimtimis. Ar šie 
šildymai jskaičiuoti j Prezidento 
mų išlaidų sąmatą? O gal tokios 
monės ir korektiškos? Gal ir kitas 
'9 us taip išnaudotų susidariusias 

ybes? Gal tokias pastangas 
ai gerai įvertins? Keista tik, kad 

as kandidatas ne pats ką nors

atlikti jsipareigoja, o pažada už kitą: 
jei anas laimėsiąs, tuoj Seimą palei
siąs. Ne taip seniai kalbėta kitaip: 
negalima smerkti už dar nepadarytas 
nuodėmes. Matyt, ne visiems vien
odi reikalavimai. Paminėjau tik at 
skirus momentus. O didžioji rinkėjų 
pažintis su pasirinkimo galimybėmis 
tęsiasi. Malonu, kad jau savo rinkim
inės kampanijos pradžioje p. St. 
Lozoraitis aplankė Šiaulius. Net ir 
nebalsuosiantys už šj kandidatą iš jo 
gali pasimokyti politinės kultūros, 
tolerancijos, takto.

Kitas kandidatas patyrė nesėkmę 
net savoje "piramidėje": laikinojo 
prezidento nepasitikėjimo pareiškimui 
Lietuvos banko valdytoju V. Baldišių 
Seimas nepritarė. Tiesa, garbingieji 
tautos atstovai vėliau susigriebė (at
sibudo?) ir nepatvirt*5'^ba lsavim o 
rezultatų. N e p a s it ik im ą  teks 
pareiškinėti iš naujo. O LDDP frakcija 
V. Baldišiui padėkojo! šaunuolis, 
kad tada dirbai blogai,* Jfcabar - palik 
postą! Gražu! '■&

Seim as priėm ė P rezidento 
jstaty mą. Taigi žinome: kai Preziden
tas baigs kadenciją, gaus pensiją bei 
(kaip ir vienintelis SSSR preziden
tas) poilsiavietę su aptarnavimu, trans
portą ir apsaugą. O kaip pradės 
kadenciją? Nežinome. Turėtų pr
isiekti Konstituciniame Teisme, bet 
jo įstatymo dar nėra. Kai kurie tautos 
atstovai randa svarbesnių reikalų. M. 
Stakvilevičius iš Seimo tribūnos pikti
nosi, kad spauda drjso paskelbti, jog 
jo  "kuklus" būstas iždui kainuoja 
76110 tl. permėnesj.

Ginklai netylėjo ir pas mus. j Telšių 
policijos langus buvo paleista raketa 
Nesinorėtų, kad Šiauliuose gimusios 
tradicijos paplistų visose naujojo 
vidaus reikalų ministro valdose.

švaraus vandens šiauliečiams 
dabar laukti teks ilgiau. Vyriausybė 
vandens gerinimo jrengimų statybos 
jau nebefinansuoja. Ir tai pajusime 
jau po rinkimų.

Jonas GENYS

PONAI VERSLININKAI IR
BIZNIERIAI, SUO M IŲ FIRMA

“RAVIKO”
IEŠKO KONTAKTO SU JUMIS, LIETUVOS 

VERSLININKAIS IR BIZNIERIAIS, NES NORI 
PIRKTI, PARDUOTI ARBA KEISTI (VAIRIAS 
PREKES. SIŪLYKITE PATEIKTU ADRESU 

ANGLIŠKAI ARBA VOKIŠKAI.

(P. O. BOX 170, SF-00531 HELSINKIS, 
SUOMIJA)

MIELIEJI,
ŠIRDINGAI DĖKOJU JUMS UŽ PARAMĄ PASITIKĖJIMĄ KURIUOS PARODĖTE PASIRAŠĘ UŽ MANO 

KANDIDATŪRĄ /  LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO POSTĄ 
NUOŠIRDŽIAI JŪSŲ

STASYS LOZORAITIS

SAUSIO 28-ĄJĄ KANDIDATAS [ LIETUVOS 
PREZIDENTUS STASYS LOZORAITIS LANKĖSI 
ŠIAULIUOSE. IŠ RYTO KALBĖJOSI SU MIESTO 
TĖVAIS IR KITAIS VALDININKAIS. PO TO 
LANKĖSI ŠIAULIŲ PEDAGOGINIAME INTITUTE, 
TELEVIZORIŲ GAMYKLOJE “ TAURAS” , 
MĖSOS KOMBINATE, POLIKLINIKOJE, INŽINI
ERIŲ NAMUOSE. KALBĖJO PER VIETOS 
RADIJĄ.

SUSITIKIMUOSE SU ŠIAULIEČIAIS PONĄ 
STASĮ LOZORAITĮ LYDĖJO JO ŽMONA 
DANIELA.

Nejaugi jūs nepavargote nuo visos tos maišalynės, 
kurioje mums teko "laimė" gyventi? Nejaugi jūs nenorite 
atokvėpio, kad galėtumėte tiesiog užsiimti savo reikalais, 
rūpintis savo šeima, savo vaikais, ir tuo pat metu ramiai 
suvokti, kad jokie okupantai daugiau Lietuvos žemės 
nemindžios?

Ką jūs rinksite Lietuvos Prezidentu?
Stasys Lozoraitis niekam neskolingas, niekam neturi būti 

dėkingas, niekas negalės prisiminti ar priminti Prezidento praei
ties - "va, kai mes mes medžiojome su Stasiu”  arba "kai mes 
gėrėme Maskvoje po CK plenumo".

Stasiui Lozoraičiui niekas negalės n.3Ri priekaišto - tu 
kolaborantas. J is niekada nebuvo Sovietų pilietis, jis niekada 
nepriėmė nei Jungtinių Valstijų, nei Italijos pilietybės, o visuomet 
buvo tik Lietuvos pilietis ir Lietuvos atstovas Kitos valstybės

KODĖL HEIKIA IŠRINKTI
STASĮ LOZORAITĮ?

pilietybės priėmimas būtų leidęs jam praturtėti, prakusti 
- gabus jaunas vyras Vakaruose, visi keliai atviri. Bet 
tuomet ir ženk lo nebūtų likę, kad tūkstančius metų buvo 
tokia Lietuva. Ne, turėjo būti žmogus, kuris apsisprendė 
asmeninės gerovės sąskaita išlaikyti atmintį apie Lie
tuvos valstybę, galų gale, pačią valstybę.

Stasys Lozoraitis niekada neatsivertinėjo ir neišvertinėjo 
kailio, niekuomet neišsižadėjo duotų priesaikų. Jis 
visuomet gynė Lietuvą, visada atstovavo Lietuvai.

Prezidentas netvarko ir netvarkys ūkio. Niekuomet ir 
jokioj valstybėj. Prezidentas tvarko ir tvarkys žmones, 
tuo ūkiu užsiimančius. Daug geriau, jeigu jis kiek (ma
noma nešališkas - tokiais atvejais, kaip banko ir Vyr

iausybės konfliktas ar naftos terminalo statyba. Stasiui 
Lozoraičiui nerūpi tuos išvaikyti ar tuos paleisti, tiems 
atkeršyti, o tiems atsidėkoti. Jam visuomet rūpėjo tik 
Lietuva.

Ar mes galim kalbėti, kad Stasys Lozoraitis nežino, kas 
Lietuvoje darosi? Juokinga. Jis žinojo apie Romą Kal
antą, apie tilto griuvimą Vilniuje, apie geležinkelio katas
trofą prie Vievio daug anksčiau ir tiksliau negu mes čia, 
Lietuvoje, gyvenantys.

Stasio Lozoraičio išrinkimas - tai šansas Lietuvai tapti 
pagaliau civilizuota šalimi, nustoti rietis tarpusavyje, pradėti 
ramiai ir dalykiškai tvaricytis, turint lygiaverčius partneriškus 
santykius ir su Rytais, ir su Vakarais.

naujienų šiupinys
Vėl pabrango duona Ir pyrago 

gaminiai, štai "Bočių" duonos 
kepalėlis jau kainuoja net 70 tl. "Šiau
lių" duona pabrango net 26,6 proc. 
Kur kas brangesnė ir kitokios rūšies 
duona, pyrago gaminiai.

Šiauliuose lankytojams duris atvėrė 
dar viena arbatinė-kavinė "Tik Čia", 
č ia  -jdorrius Ir dalius interjeras (tokio 
Šiauliuose dar niekur nėra). Lankįrtojus 
šildo ne tik senoviškas židinys, bet ir 
gardi kava, malonus aptarnavimas ir 
valgiai, kurių galima paragauti tik Čia.

"Aušros alėjos" redakcijos dar
buotojai retsykiais taip pat gurkšnos 
kavutę “ TIK ČIA" (Vilniaus g. 153).

truotus lygiavamzdžius, graižtvinius, 
medžioklinius šautuvus ir arbaletus, 
įsigytus nepriklausomai nuo jsigijimo 
šaltinio iki šio nutarimo įsigaliojimo, 
turi per penkis mėnesius įregistruoti 
Vidaus reikalų organuose Vidaus 
reikalų ministerijos nustatyta tvarka.

ferencija, kurioje dalyvavo ir šiau
liečių delegacija Čia pateikta jau nueito 
kelio apžvalga, kalbėta apie labdarą, 
jaunimo gailestingumo ugdymą ir kitus 
opius klausimus.

Pavasarį Šiauliuose numatyta 
surengti panašią tarptautinę konfer
enciją.

Prezidento rinkimų komisija išsiunt
inėjo miestų ir rajonų komisijoms bal
savimo pažymėjimus. Per apylinkių 
komisijas Iki vasario 4 d. jie bus jteikti 
2 milijonams 260 tūkstančių rinkėjų.

Šiaulių parduotuvėse pradėti 
pardavinėti galvijų subproduktai 
mažai uždirbantiems ir pensininkams. 
Gelbėtis nuo bado? Taigi kasdien į 
parduotuves atvežama iki 50 kg jaučio 
sėklidžių, kurių kg kainuoja 20 tl. Ant 
prekystalio atsirado ir karvių tešmenų, 
galvijų galvų... Jdomu, ką valgo jo 
ekcelencija ir ponas premjeras, šiuo 
metu gaunantis triskart didesnj at- 
lygięimą nei ankstesnis premjeras?

Kaune karmelitų parapijos salėje 
jvyko respublikinė samariečių kon-

Radviliškio kultūros namuose įvyko 
rajono invalidų draugijos ataskaitinis 
susirinkimas. Apie problemas kalbėjo 
minėtos draugijos pirmininkė Zita 
Kaplan. Buvo svečių iš Vilniaus, j 
invalidų paklausimus atsakė rajono 
tarybos pirmininkas V. Januševičius, 
ligoninės vyriausiasis gydytojas A. 
Pauliukas. Parapijos klebonas A. 
Zeidotas palinkėjo susirinkusiems 
sveikatos, ragino būti dvasingiems. 
Išrinkta nauja tatyba. Invalidų draugijos 
pirmininke vėl tapo Z. Kaplan.

Lietuvos Respublikos piliečiai ir 
nuolatiniai jos gyventojai neregis-

Kandldato f  Prezidentus Stasio Lozoraičio rėmimo komitetas dirba 
Vilniaus g. 153 (11 aukštas), Šiauliai. Informaciją telkiame ne tik darbo 
dienomis, bet ir šeštadieniais bei sekmadieniais nuo 11 iki 17 val.



šią žiemą daug rūpesčių mums 
suteikė Putų ir namų šildymas. 
Daugeliui sunku suprasti, kad
šiandieninės problemos
užprogramuotos sugriuvusios 
sovietinės sistemos.
Pabandykime jvertinti tos 
sistemos palikimą - mūsų butus.

Žmogus negali gyventi be buto, 
todėl sovietinė sistema butų 
problemą taip pat naudojo savo 
propagandos^ tikslams. Butai 
dalinti veltui. Žinoma, juos statant 
už mūsų, o ne valdžios uždirbtus 
pinigus. Vaikantis kiekybės,
statybai buvo naudojamos
paprastos medžiagos ir 
minimalaus storio konstrukcijos. 
Netobuli langai, durys... Bloga 
statybos darbų kokybė labai 
sumažino ir taip jau mažą butų 
šilumos izoliaciją. Sovietinių namų 
šilumos izoliacija yra tris kartus 
blogesnė negu statomų 
Skandinavijos šalyse. Vadinasi,

pagrindinis ramstis, netaupiai 
naudojami, vieną kartą pasibaigia. Tai 
yra viena svarbi priežastis, kuri lėmė 
sovietinės sistemos žlugimą. Pigios 
naftos nebėra ir nebebus. Kai kam 
sunku tuo patikėti, beitai yra realybė ir 
jokie platūs pečiai jos nepakels. Rusija 
turi energetinių resursų, bet 
pasenusios šachtos griūva ir 
sproginėja, o naftą reikia išgauti už 
poliarinio rato. Tokia jos gavyba daug 
kainuoja.

Reikia prisitaikyti prie naujų 
gyvenimo sąlygų, išmokti taupiai 
naudoti kurą. Ką reikėtų daryti?

Pirmiausia reikia jsirengti dujų ar

niekam nerūpėjo, kiek šilumos išeis 
per kaminą. Pagerinti katilo 
naudingumą jums galėtų padėti 
inžinierius - šiluminės technikos 
specialistas.

Toliau reikėtų padidinti namo ar 
buto šilumos izoliaciją, pvz., 
languose jdėti trečią stiklą. 
Užsienyje dedama hermetizavimo 
guma, todėl langai užsidaro labai 
sandariai. Gal būtų tikslinga 
padidinti ir sienų šilumos izoliaciją, 
naudojant tam skirtas medžiagas, 
kurių gamyba pagal Vakarų 
technologiją jau pradėta Lietuvoje.

Reikėtų prie kiekvieno 
radiatoriaus (rengti reguliavimo 
čiaupus. Nebūnant patalpoje, 
galima sumažinti šildymą. Norint, 
kad patalpa greičiau jšiitų, galima 
prie radiatoriaus pastatyti elektrinj 
ventiliatorių.

O dabar truputį paskaičiuokime. 
Pagal buvusio ministro A. Nasvyčio 
duomenis, vieno gyvenamo būsto

STATINIAI VARNOMS ŠILDYTIS 
ARBA “IEŠKINYS” PONUI 

BRAZAUSKUI
tokio pat ploto buto apšildymui 
sunaudojama 3 kartus daugiau 
kuro negu kitose šalyse. Vienas 
užsienio ekspertas pastebėjo, kad 
mflsų statiniai skirti varnoms 
šildytis. Net ir Individualius namus 
galima buvo statyti tik pagal 
KPSS (LKP) aukštose sferose 
patvirtintus projektus, kurie savo 
kokybe nedaug skyrėsi nuo 
valdiškos statybos.

Blogą statinių kokybę galima 
buvo kompensuoti, naudojant 
daugiau energetinių resursų, nes 
nebuvo (rengti apskaitos prietaisai. 
Bet, kaip sako patarlė, dovanotam 
arkliui j dantis nežiūri, kol jis 
nepradėjo kandžiotis.

Pigūs energetiniai resursai,

šilumos skaitiklius. Daugiabučiuose 
namuose galima jrengti bendrą viso 
namo skaitiklj, o, esant reikalui, gal ir 
kiekvienai laiptinei ar butui. Sovietų 
valdžia vietoj energijos skaitiklių 
mieliau gamino tankus. Todėl dabar 
skaitiklius tenka pirkti už valiutą. 
Masiškas jų įrengimas apsunkino 
dujofikatorių darbą. To nebūtų, jei 
skaitikliai būtų buvę jrengti statybos 
metu.

įsirengus skaitiklj, galima reguliuoti 
kuro sunaudojimą. Šilta žiema bus 
jūsų talkininkė. Skaitiklis p a ro d ^ fįsų  
šildymo sistemos efektyvumąioiigu 
sunaudojate daug kuro, tai arba 
blogas katilo naudingumas, arba 
maža namo Šilumos izoliacija.

Antras darbas būtų pagerinti katilo

rekonstrukcija, kad jis atitiktų 
pasaulinj lygj, kainuos apie 200000 
talonų. Jeigu rekonstruosime kas 
antrą būstą (jų būtų apie 500000), tai 
kainuotų 100 milijardų talonų. Kam 
šj ieškinj reikėtų pateikti? Gal 
buvusio išvystyto socializmo 
statytojams, kurių gretose, LTE 
duomenimis, nuo 1958 m. iki 1977 
m. statyboms kompetentingai 
vadovavo A. Brazauskas?

Jeigu nerekonstruosime, nieko 
nedarysime, tai brangiai kainuos 
apšildymas, ir turėsime Šalti. Jeigu 
tam skiriame pinigus, tai sumažėja 
pensijos ir atlyginimai. Toks 
kompetentingų socializmo statytojų 
palikimas. Kol kas teks juo naudotis.

kurie buvo sovietinės ekonomikos naudingumą, jrengiant Šildymo Zigmas TURAUSKAS

MOKESČIŲ 
INSPEKCIJOS 

VIRŠININKĖS SŪNELIS 
REKETININKAS?

Taip jau atsitiko, kad valstybės kontrolieriaus parėdymu buv 
nutarta išsamiau pasidomėti mokesčių inspekcijų darbu, pasiaiškint 
kaip sekasi patiems tikrintojams, tai kontroliuojančiai instancijai, 
kurios veiklos tiek daug kas mūsų gyvenime priklauso. Tad niek 
keista, kad valstybės kontrolierių sulaukė Ir Kelmės valstybln 
mokesčių inspekcija, Bet kontrolierių aktai ir pažymos ėmė fiksuoi 
vieną po kito grubiausius įstatymų pažeidimus. O kadangi Jiems vi 
galo nesimatė, ir valstybės kontrolieriai kasdien vis ką nors nauj( 
atkapstydavo, vlenądien kaip perkūnas iš giedro dangaus trenkė žinl; 
- kontrolieriai Į Kelmę atvedė reketininkus. G ką, negi nepanašu 
Tikrino, išsiaiškino, klek, kas Ir kokių pajamų turi, perdavė žinias, kan 
reikia, o anie atėjo atsiimti duoklės. Tiesiog reikia stebėtis, su koki' 
uolumu “to reikalo” ėmėsi atitinkamos Instancijos. Ilgokai tekc 
kontrolieriams (rodinėti, jog jie - ne kupranugariai. O mokesčit 
inspekcijos viršininkė Genovaitė ščeponavičienė tiesiog balta 
rankeles iš sielvarto laužė ir | viršų iškėlusi rypavo: “Jeigu Dievą; 
tikrai yra, jis nubaus, atlygins žmonių skriaudas, jei tik Dievas yra...”

Pasirodo, Dievo būta visai netoliese. Jis bemat išgirdo G 
ščeponavičienės aimaną, o netrukus (sausio 12-ąją) “Lietuvos rytas 
išspausdino publikaciją “Duoklininkai Utenos turguje", pasakojančia 
kaip Utenoje buvo sulaikyti reketininkai, tarp kurių ir kelmiškis S, 
ščepeliovas, dirbantis UAB "Sima”. Sukluso kelmiškiai, tokią naujiena 
išgirdę. Tačiau apie tokį “Simos” pardavėją S. Ščepeliovą negirdėję 
Gal čia išties kokio užsimaskavusio valstybės kontrolieriaus esama 
Bet Utenos rajono policijos komisariato tardytojas p. Pakalnis 
užtikrino, kad tikrai ne. “Bet kad "ščepeliovas” - ne eilinė asmenybe 
pajutau jau rytojaus dieną, - pasakoja tardytojas, - nes iš pat ryto 
sulaukiau keleto skambučių, pradedant prokurorais Ir baigiam 
teisėjais. O pinigų siūlė tiek, kad...

Įdomu, kokios šįkart bausmės iš Dievo reketininkams mels 
mokesčių inspekcijos viršininkė G. Ščeponavičienė. mat toji “neeilini 
asmenybė” pasirodė besąs jos sūnelis Saulius Ščeponavičius. 
Atleiskim Viešpačiui, kad jis nesuprato perkeltinės viršininkės G. 
Ščeponavičienės žodžių prasmės ir bakstelėjo pirštu į tikruosius 
Kelmės skriaudikus (kaip matom - ne tik Kelmės) bei jų koordinacinę 
tarybą - mokesčių inspekciją. Ko gero, tokios prieglaudos ir pa-s 
Pablo Escobaras gali pavydėti. Patys Žmogeliai ateina, patys pajam s 
deklaruoja, ir ne tik žodžiu pasigiria, bet ir raštu parašo, o čia, кг p 
ankstėliau rašiau, dirba visas būrys saviškių ir namiškių, Čia dažna ir 
iats Saulius savo laisvaiaikj trumpino, čia ir pati motinėlė 3, 
ičeponavičlenė. Nei tau informatorių samdytis, nei kitokiais būdais 

grobio ieškotis. Atėjo, kaip per išpažintį j ausį susakė, tad kas gi
belieka, eiti ir pasiimti duoklę. Ką, beje, vyrukai ir darė. 

jSRlk'O dabWfeikétu dar kartą Dievo gražiai paprašyti, kad visi, kuriems 
lemta prie tos bylos prisiliesti, būtų tokie kaip tardytojas p. Pakalnis, 
kuris ne tik pastato, bet ir jo įnamių neparduotų.

Nijolė PETROŠIŪTĖ

BANKROTO ĮSTATYMAS 
- ANT STALO

apibendrintas - nėra konkrečių išvadų, kaip elgtis 
su žmonėmis, iki galo neapgalvotas užstato 
mechanizmas: jis aiškesnis mažesnėm
dirbtuvėlėm, ne mums. Manau, kad jis palies v i
sas valstybines įmones, žinoma, išskyrus maisto 
ir lengvosios pramonės, kadangi pastarosios 
m onopolizavo savo prekių kainas ir jas diktuoja. 
Palyginkime: mūsų gaminiai pabrango tik 30-40 
kartų, o jų - ne mažiau 100. Staklių gamyba 
praktiškai sustabdyta: už 40 mln. neparduotos 
produkcijos. Dabar atliekam jvairius atsitiktinius 
užsakymus gaminiams iš metalo, 
persiprotiliuojam ir ieškom kompanjono, norinčio 
kurti bendrą įmonę. Kas juo taps - amerikiečiai, 
vokiečiai ar korėjiečiai - artimiausios ateities 
klausimas” .

Kazys ŽVIRBLIS, valstybinės akcinės 
elektrokonstrukcljų Įmonės “ Eiga” direkto
rius: "Visuose civilizuotuose kraštuose tokie 
Įstatymai yra ir jų labai bijot nėra reikalo. Be to, 
keli etapai numatyti. Mums tai dar negresia. Patys 
turim e skolininkų už 15 m ln.”

Steponas BYTAUTAS, valstybinės dviračių ir 
variklių gamyklos “Vairas" generalinis 
direktorius: “ Su Įstatymu labai atidžiai dar 
nesusipažinau, bet, matyt, šiandien jis  visų mūsų 
laukia. Įvedus lietuvišką valiutą, bankai piršto 
nepajudino, kad galėtume funkcionuoti. Tai - 
d irbtin is bankroto pagreitinimas. Tiesa, vakar 
gavau pirmą viltingesnj "faxą" - lyg tai jau 
perkainuos įplaukas. Tos įmonės, kurios

Žodis bankrotas -  gąsdinantis, atstumiantis. Kaip teigia 
tarptautinių žodžių žodynas, tai - “ nelšsigalintis skolininkas; 
patyręs krachą, pasirodęs ko nors nesugebantis, kuo nors 
neišslgallntls". O koks įm onių vadovų požiūris į naująjį - bankroto - nenutraukė kontaktų su Rusija, sėkm ingai 
įstatymą, neseniai pradėjusį galioti Lietuvoje? Apklausai Š iauliuose funkcionuoja, rubliai keičiami į talonus, 
pasirinkau gerokai besiskiriančias jmones - gruodžio 1 Mūsų kontaktai praktiškai išlikę tik su 
privatizuotas (80 proc. akcijų  priklauso savininkui), gal ir bankroto 1 “ — "  - ■ ■ ■ 
ribą peržengusias "Stakles”, ieškant) ir vis dar randantį išeitį 
"Taurą1', privačią buitininkų įmonėlę “ Adatą” , niekam neskolingą, 
pasitikinčią savimi valstybinę akcinę įm onę “ E igą”  ir gan neaiškioj 
būsenoj atsidūrusį “Vairą”.

Giedrius TRINKA, akcinės bendrovės “Staklės" laikinos 
adm inistracijos vadovas: “ įstatym as reikalingas, bet jis  labai

Ukraina. Sąskaitoje apie 30 mln. 
karbovancų, kuriuos galim  naudot tik 
pirkdami medžiagas. Jei mūsų pinigai 
Ukrainoj sudegė, tada - kvit. Dirbam tik 2-3 
savaites per mėnesį. Mes skolingi 230 
mln., mums - apie 250 mln. Įstatinis 
kapitalas - apie 500 mln. Su mūsų dvira

čiais Į Vakarų rinką neišeisi. Sakote, sovietiniai 
metais eksportuodavom ? Anoks ten  buvo 
užsienis. Vietnamas, Kuba, Bulgarija... Dvirati! 
turi keistis iš esmės. Ieškome... Pradėjome 
bendradarb iauti su vokiečiais, tariam ės dėl ben
dros jmonės. Tačiau tai liestų tik dviračių, ne 
variklių gam ybą".

Bronius GODELIAUSKAS, valstybinės a'rci- 
nės įmonės “Adata” direktorius: “ Tragedijos 
didelės nematau. Kol kas iš bu itin inkų laikomės 
geriausiai. Bandysim e neprapulti. Nors.. 
bankroto Įstatymas ant stalo, savaitgalyje 
pabandysiiu atidžiau pastudijuoti. Negerų 
m inčių - nemažai, nes nuo daug  ko  esame 
priklausomi. Štai ir svarstai: kas bus, je i ir toliau 
žaliavų kainos keisis kas savaitę, jei gaminėm 
prekes, kurių nepirks (nors įm onės profil r ir 
platus)... O išorinės sąlygos gali pasikeisti. Be to. 
gresia naujas privatiza-vimas: esam e objektų, 
numatytų privati-zuoti už konvertuo-jam ą valiutų 
sąraše. Kas bus ateityje, sunku prognozuoti 

Labiausiai suintrigavo televizorių gamyklos 
“Tautas" generalinio direktoriaus Raimondu 
VIRBICKO sm agus atsakym as: "Aš
neskaitau! Nesiruošiu bankrutuoti, todė l n e r i 
ir skaityti". O jau "r im ta i" kalbėdam as, pažymėk1 
"Prastai laikomės, kaip ir daugum a. PinĮ 
cirkuliavimas labiausiai trukdo, ta i - pagrindui! 
mūsų problema. Mes nžinom, pavyzdžiui. lie* 

turi kainuot MevizorM
Ukrainoj, Uzbekijo j ir t .  t.".

Š iaulių m iesto Valdybos vice 
merė Vida STASIŪNAITĖ pai 
mėjo: "Nem anau, kad bankr 
tas - tragedija. Je i vien i nemo 
tvarkytis, ga l m okės tie. kur 
ateis..."

Leonas PELECK» 

Andriaus REPŠIO  pieš
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1992 M. 01. 29 - 02. 05. D.



PIRMASIS BLYNAS 
-PRISVILĘS. 
O ANTRAS?

“Aušros alėjoje” trumpai rašyta apie “naujovę”: už telefoninius 
pokalbius joniškiečiai moka ne taupomajame banke, bet telegrafe. 
Žmonės tuo nepatenkinti, štai ką rašo mūsų laikraščio skaitytojas 
Aleksandras PUPINIS: “ Ryšininkėj nepagalvojo, kaip viską padaryti. Gal ir  
nuostolinga jiem s mokėti taupomajam bankui už paslaugas, bet tiems 
pakeitimams buvo galima pasirengti, kad kuo mažiau klientams susidarytų 
nepatogumų. Gal galėjo ryšininkai ateiti į  namus ir  surinkti tą mokestį? O 
jeigu taip neišėjo, tai bent būtų pasiruošę priimti pinigus savoje kasoje, kad  
nebūtų eilių. Pavyzdžiui, iš  anksto galėjo išrašyti sąskaitas..."

■ Pirmas blynas - prisvilęs, - prisipažino Joniškio rajono telekomunikacijų 
arnybos viršininkas Vytautas Mačiulis. - Kodėl jj kepėme? Taupomasis 
>ankas už mokesčių surinkimą vis dėlto didino procentus. Šiaulių 
ikaičiavimo centre darbai nesisuko kaip norėjosi mums. Todėl vėlavo 
nigai. šiais laikais tai - nuostolis. Kol pasiekdavo mus, net dešimčia 

irocentų nukrisdavo jų vertė.
Sutinkame, kad sąrašai paruošti netinkamai, kad darbą pradėjome tam 

lepasiruošę. Padėtis turėtų pasitaisyti. Mokesčius priimame ištisą parą. 
labar mus tenkins, kad žmonės juos susimokėtų ne iki mėnesio 10 dienos, 
•t iki 20. Mąstome apie vieningas atsiskaitymo knygeles. Paimtume 

iOkesČius ir už elektrą, kitas komunalines paslaugas. Rajono Elektros tinklų 
irbuotojai tam pritaria. Tikimės susitarti ir su kitais. Žiūrėsime, kaip mums 
iksis. Stengsimės daryti viską, kad gyventojams būtų patogu.

Daiva BAJERČIENĖ

MUZIEJUS PO 
PERSKELTU DANGUM

Radviliškio rajone kuriamas savotiškas buities muziejus. Tik apie j( 
ižai kas težino, mat to vertingo muziejaus jkūrimo Iniciatorius • 
minklotvarkos tarnybos vedėjas Egidijus Prascevlčius - yra labai 
Mus, nemėgstantis girtis žmogus. Toks sumanymas jam kilo prieš 
Simt metų. Varstė žmogus ne vienos jstaigos duris, ne vienam 
Iševikmečlo valdininkui aiškino, jog melioratoriai naikina senas,

■  minklinę vertę turinčias sodybas, jų klėtis. Nyksta klojimai, vis rečiau 
I užtiksi kaimišką pirtj, kalvę ar koplytstulpį. Viską reikėtų surinkti j 
I ną krūvą. Ministerijų vadovai linkčiojo galvomis, bet...
I Ledai pajudėjo tik prieš ketvertą metų, kartu su tautiniu atgimimu. 
I omet E. Prascevlčius rajono spaudoje rašė: “...Laikau savo pilietine 
I  zicija pasiūlymą kelti iš naujo". Šiuosyk jo pasiūlymui pritarė rajono 

įdytojo pavaduotojas V. Šimelis, kultūros skyriaus vedėjas E. 
®gauskas ir kiti. Ne tik pritarė, bet ir ieškojo tam lėšų. Nesnaudė ir 

Egidijus: net daiktinę loteriją buvo organizavęs, o gautas pajamas 
oai įaudojo savo sumanymo [gyvendinimui. Sakoma, kad gera pradžia - 

ė darbo. Atsirado daugiau rėmėjų, sugebančių perkelti senus 
Įnojus, senoviškai tverti tvoras, šiaudais dengti stogus.
Tajono žemės kažkada priklausė skirtingoms administracinėms 

orljoms - Upytės pavietui, Šeduvos seniūnijai, Veliuonos valsčiui, O 
Pakalnlškyje, kai 1657 metais buvo vykdoma Valakų reforma, 
kūrė gatvinis-rėžinis kaimas. Kleboniškių kaimas kaip tik toks yra 
ęs, Jis prie gerų kelių, per j| teka vaizdinga Daugyvenės upė, prieš 
ą - didelis pušynas. Uūės kairiajame krante, priešais kaimavietę 
' medinis malūnas, o šalia tebėra Išlikusi Ir malūnininko sodyba. 

|oll tebestovi mūro karčema, senas mūrinis tiltas per upę, gluosniais 
u g ę s  pylimas. Vadinasi, dar daug kas Išlikę. Ir tai būtina išsaugoti. 

Netolimame pušyne aptiktas pirmojo tūkstantmečio pilkapynas. 
Я  inga vieta muziejus. O dar kur garsusis Raginėnų archeologinis 

"•ainis! I rytų pusę nuo Kleboniškių kaimo tebestovi Burbiškio
■  ro parkas, č ia  Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto ir poeto 
^dc io Mickevičiaus paminklai, unikalūs tvenkiniai, išlikę kai kurie

°  akmen,n,al pastatai. Ką ten viską suminėsi - padaryta jau daug: 
muziejus po perskeltu dangum, ir Jis gyvuos.

Rimantas PETRIKAS 
Autoriaus nuotr.

Petras KUDRICKIS

PATI GILIAUSIA, PASIRODO, KAIMO 
DUOBĖ

1992-ųjų vidurvasaryje
Aukščiausioji Taryba pagaliau 
priėmė žemės reformos ir žemės 
ūkio jmonių turto privatizavimo 
įstatymą. Paskubomis imta lipdyti 
žemės ūkio jmonių laikinąsias 
administracijas, apylinkių
agrarines reformų tarnybas. 
Pradėtas inventorizuoti žemės 
ūkio įmonių turtas. Visa tai 
reiškė reformų žemės ūkyje 
pradžią. Dėl skubotumo bei 
laikinųjų žemės ūkio jmonių 
administracijų negatyvios 
pažiūros j reformas pagrindinių 
priemonių ir apyvartinių fondų 
inventorizacija buvo atliekama 
tik formaliai. Pasitaikė netgi 
tokių kuriozų, kad geras 
pusantro šimto vietų galvijų 
tvartas įkainuotas tiesiog 
juokingai maža suma.

Blogai atliktas pirmutinis ir 
pagrindinis žemės ūkio jmonių 
turto privatizavimo darbas - 
žemės ūkio įmonių turto 
inventorizacija - jau pačioje 
privatizacijos pradžioje sugriovė 
teisingos privatizacijos pagrindus. 
Žemės reformos ir žemės ūkio 
įmonių turto privatizavimo 
įstatymas, kaip reformų pamatas, 
nors jau ir veikė, tačiau daugelio jis 
buvo suprantamas tik iš asmeninių 
interesų pozicijos. Dauguma 
laikinųjų žemės ūkio įmonių 
administracijų ir specialistų, užuot 
ėmęsi ūkio reformavimo, 
apgalvotų projektų kūrimo, suko 
galvas, kaip to  išvengti arba kaip 
tai atlikti tik formaliai. Daugelyje

ūkių atsirado pogrindinė 
"privatizacija": nuo smulkių vagysčių 
iki sunkiosios technikos, gyvulių 
grobimo. Micaitiškiai to išvengė. Tik 
statybose nuolat dingdavo tai 
statybinės medžiagos, tai elektros 
kabeliai ir net betonmaišės. Pašarų, 
kuro, trąšų ir kitokio nešte panešamo

gero vogimas - ne naujiena nuo pat 
kolūkių susitvėrimo pradžios. Tai juk 
ir buvo nelegalus šešėlinis kolūkiečio 
uždarbis, skatinantis j darbą ateiti ir 
Šiek tiek krutėti, o  dabar tai dar ir 
rimtas pagrindas kolūkinei santvarkai 
ginti. Micaitiškiai kolūkinę santvarką 
gynė taip pat atkakliai. Ar tuo metu 
MicaiČiuose būtų atsiradę daugiau 
Žmonių, norinčių savarankiškai 
dirbti? Vargu.

Rugpjūčio pučo dienomis 
MicaiČiuose neteko matyti patenkintų 
veidų. Artėjančio pavojaus grėsmė

vienijo visus. Prigeso tomis 
dienomis pavydas, gobšumas ir 
kitokie žemi žmonių instinktai. Ne, 
netroško žmonės grįžti j imperijos 
sudėtj. Tačiau micaitiškiai, 
paprasčiausiai patys
nesusivokdami, saugojo tautinj 
socializmą.

Nežiūrint palankios 1991 
metų vasaros, rudens gėrybes 
jie ėmė su didžiuliais 
nuostoliais. Rusiškomis
"Nivomis” nupjautų ir iškultų 
javų pradalgės sužaliuodavo 
tankiu želmenų šepečiu.

Ne ką geriau micaitiškiams 
sekėsi ir cukrinių runkelių
derliaus nuėmimas. Ten, kur 
turėjo byrėti cukrinių runkelių 
gumbai, byrėjo gumbai su vos 
apkapotais lapais, o lapai - su 
iki pusės gumbo nukirstomis 
kerpėmis. Iš dirvos nepaimtus 
gausius derliaus likučius
negailestingai mindžiojo
traktorių, kombainų,
automašinų ratai.

Nežiūrint palankių metų,
kaimiečiai paliko dešimtis hektarų 
nešienautų pievų, nenuimtas javų 
galulaukes. O ką ir nuėmė, tai tik 
apgraibomis, atmestinai, su 
didžiuliais nuostoliais. "Darniam 
kolektyvui" trukdė tuomet dar tik 
vienas Kačinskienės 15 ha dydžio 
valstietiškas ūkis!

Pradžia Nr. 1(20) 
Tęsinys kitame numeryje

Andriaus REPŠIO pieš.

U RA G /^iA S IŠĖJO Į... NAUDĄ
Daugelių statybinių medžiagų gamybinis susivienijimas pastaruoju metu turi nemažai problemų: pabrangus 

produkcijai (apdailos plytos kaina šoktelėjusi net iki 20 tl.), jos perka vis mažiau, sandėliai perpildyti. Teko net 
gamybą stabdyti. Tačiau uraganas įmonei, atrodo, bus išėjęs j... naudą. Šiaulių rajono valdyba pasirūpino, kad 
daugėliškiai skubiai gautų kreditą cemęekii pirkti. Visų pirma jis reikalingas šiferiui gaminti. "Ilgokai sandėliuoto 
Šiferio vos pakaks namų stogams ū ž t ' g t i  Šiaulių rajone. Be 100 tūkst. lapų neišsiversime, pažymėjo rajono 
valdytojo pavaduotojas Vincas Girnius. - O juk panaši padėtis visoje Respublikoje".

Praėjusią savaitę šiferio gamyba Daugeliuose atnaujinta.
Leonas PELECKIS

Birutė KYBARTIENĖ

TOKS SUNKUS KELIAS Į TIESĄ
- KOKIA PUIK I SU K N IA I TA RSI KARALIENĖ STO VI, - TARSTELIU.

- Genut, ar priimsi mane šj 
vakarą pernakvoti? Ačiū, mieloji, 
už gerą širdį, - padėjo telefono 
ragelį Genutė Toliušienė Ir 
virpančiais pirštais nubraukė vieną 
po kitos skruostu riedančias 
ašaras,

Taip ir ieško prieglobsčio pas 
svetimus žmones nebejauna, jau į 
бв-uosius jkopusi moteris.

- Atsigulu poilsio pas geruosius 
žmones, bet akių sumerkti ilgai 
negaliu. Gėda sykiais ir nakvynės 
prašytis: įkyriu žmonėms, - giliai 
atsiduso ir nutilo.

Kodėl ji, turėdama savus 
namus, turi ieškoti prieglobsčio 
pas svetimus žmones? Ketveri su 
puse metų taip...

- č ia  - mano artimi Žmonės, - 
ant stalo paskleidžia šūsnj
spalvotų ir juodai baltų nuotraukų.
- č ia  man labai brangūs žmonės. 
Štai ant mano rankų ir šalia stovi 
brangiosios dukrelės, č ia  Nijole, 
kuomet jai buvo trys metukai, o čia 
kiek didėlesnė Vandutė. O štai 
Nijolės vestuvinės nuotraukos...

Kokia puiki suknia! Tarsi 
karalienė stovi, - tarsteliu.

- Taigi, • vėl sūrią ašarą braukia 
G. Toliušienė. - Mylėjau dukreles. 
Labai mylėjau. Neblogos 
mergaitės buvo. Todėl nieko joms

netrūkdavo. Abi muzikos mokėsi. 
Groja akordeonu. Vandutė prasčiau, 
Nijolė geriau. Mergaitės užaugo. UŽ 
vyrų su Toliušiu abi išleidome. 
Atšokome smagias vestuves. 
Svetelių daug prigužėję buvo. 
Gyvenimo pradžiai abiems po 5000 
rublių daviau. Net nuo Toliušio 
nuslėpiau, kad tokias dideles sumas 
dukrelėms įteikiau. Sakiau, kad 
perpus mažiau. Kodėl man taip 
nepasisekė gyvenime? Kodėl jis toks 
kartus tarsi pelynai pasidarė? Ar aš to 
norėjau? Kodėl blaškausi tarp 
dangaus ir žemės? Nė viena motina 
savo vaikui netrokšta blogo? Kodėl 
vaikas taip elgiasi su motina?

Nijolė nebloga dukra buvo. Anot 
motinos, pasikeitė po vestuvių ir 
tragiškos savo vyro mirties. 
Susipyko su Telšiuose gyvenančia 
anyta, mat norėjo, kad šalia jos būtų 
kur jai gyventi su dukrele, Toliušienės 
anūke. Tačiau Nijolės sumanymas, 
matyt, buvo nedoras, kad nepatiko 
vyro motinai, Todėl Telšiuose 
dukrelė nieko nepešė, buto negavo. 
Grjžo j Šiaulius ir su anūkėle 
prisiregistravo Toliušių erdviame trijų 
kambarių kooperatiniame bute.

- Ar aš galėjau tuomet nujausti, 
kad praeis kiek laiko ir man savuose 
namuose neliks nuosavo kampo? Ko 
su manimi dukra nedarė! Ko tik aš
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neiškentėjau! - savo skausmu 
dalijosi moteris, rinkdama į  krūvą ant 
stalo pabirusias nuotraukas.

š ių  metų sausio aštuntoji. Šiaulių 
rajono apylinkės teismo posėdis. 
Ieškovė Genovaitė Toliušienė. 
Atsakovė - jos dukra Nijolė 
Vandzinskienė. Posėdžiui
pirmininkauja teisėjas R. Brazys. 
Sekretoriauja V. Sitnikienė. 
Posėdyje dalyvauja prokurorė A. 
Bartninkienė. Ką spręs šie žmonės? 
G. Toliušienės ieškinys - dėl dalies 
buto pirkimo-pardavimo sutarties 
pripažinimo negaliojančią
testamento ir paveldėjimo teisės 
liudijimo 2J2 dalies panaikinimo, 
pajaus ir buto padalijimo. Štai ko 
nori Toliušienė. Žodžiu, paprasčiau, 
ji nori atgauti savo teisę į jai 
priklausantj butą, nes pavargo 
ketverius su puse metų bastytis po 
svetimus žmones. Koks bus šio, 
sunku jau ir įvardinti kelinto iŠ eilės 
teismo sprendimas? G. Toliušienė 
rami: laukia prasidedančio teismo 
posėdžio. Tačiau netrukus moteris 
susijaudino. J pono Brazio kabinetą 
(čia vyks teismo posėdis) įžengia 
dukra Nijolė. Bet šjsyk ne viena kaip 
paprastai. Ją lydi du policijos 
komisariato darbuotojai: vyras Ir 
moteris. Kodėl?
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ponioms ir 
panelėms

“ K A R A LIŠ K A S ” PYRAGAS
Tešlai: 4 kiaušinių tryniai, 4 

stiklinės miltų, 3 šaukštai grietinės, 
2 pakeliai margarino, 1 stiklinė 
cukraus, 1 šaukštelis sodos, ges
intos actu.

Kremui: 4 kiaušinių baltymai, 1/ 
2 stiklinės cukraus, 1 stiklinė bet 
kokios uogienės.

Ištirpinti margariną, supilt] cukrų. 
Paskui sudėti trynius, grietinę, miltus. 
Tešlą padalinti j 4 dalis ir kepti kep
tuvėje.

Karštus plokšta inius pertepti 
kremu.

S K L IN D Ž IA I SU  V IR T O M IS  
B U LVĖ M IS

4-5 žalios bulvės, 2-3 virtos 
bulvės, 2 šaukštai miltų, stiklinė 
kefyro, 1 kiaušinis, druskos, rie
balų kepimui.

Žalios bulvės sutarkuojamos, virtos 
sumalamos mėsmale, sudedami 
miltai, kiaušinis, supilamas kefyras. 
Pasūdomą Viskas gerai sumaišoma 
ir kepama, dedant po šaukštą pa
ruoštos masės j įkaitintus riebalus.

BULVIŲ IR  ŽU VIES  
K O N S E R V Ų  M IŠ R A IN Ė

3-4 bulvės, dėžutė žuvies kon
servų pomidorų padaže, 2 šaukštai 
grietinės.

Virtos bulvės supjaustomos kube
liais, žuvis susmulkinama. Pomidorų 
padažas išmaišomas su grietine ir 
užpilamas ant paruoštu bulvių.

TO R TA S IŠ M O R K Ų
2 stiklinės stambia trintuve 

sutarkuotų morkų, 200 gr. margar
ino, 1 stiklinė cukraus (galima 
mažiau), 1-2 kiaušiniai, miltų - pagal 
morkų sultingumą.

Cukrų ištrinti su kiaušiniais. Ištir
pinti margariną. Viską sumaišyti. 
Paruošti nelabai kietą tešlą, kad gal
ima būtų iškočioti j 3-4 apskritimus. 
Juos iškepti, pertepti grietinės kremu 
arba uogiene.

Iš tokios tešlos galima iškepti 
sausainius.

Kepinys bus skanesnis, je i 
pridėsime sodos, o kiaušinių bal
tymus plaksime atskirai ir atsargiai 
supilsime j tešlą.

Anuosyk džiaugėmės Marijos 
Vipienės laiškeliu, kuriame ji parašė, 
kaipskaibiaŠvedijos moterys. Per 
rūpesčius (viskas taip brangsta!) 
vieną žodĮ praleidome. Todėl skai
tytojos patarimą pakartojame. 
Reikia skalbti štai taip...

10 ttr. vandens užkaitinti iki vi
rimo. Įdėti 1 stiklinę skalbimo mil
telių, 1 valg. šaukštą aliejaus, 1 
valg. šaukštą balinimo miltelių 
( “Persolio”, " Gulbės" ar kt.).
Pamerkti sausus nešvarius skal
binius keletui valandų (kol atvės 
vanduo, maždaug 3-4 val.). Skal
binius Išgręžti, skalauti mums 

irastu būdu. Pabandykite .

Ponia JADVYGA

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME V. KAIRIENEI, J. ŠTARUI, F. KAUŠAITEI, 
R. RIMKEVIČIUI, D. MARKAUSKAITEI, A, NAMAJUŠKAI, J. MISIUUUI, 
M. URŽIENEI, V. JUŠKEVIČIUI, J. ZĖRINGIUI, A. ŠIMKUI, J. 
GIM ŽAUSKUI BEI KITIEMS, PAAUKOJUSIEM S PINIGŲ STASIO 
LO ZORAIČIO  RINKIMINIAM FONDUI.

Seimo nario Antano RAČO 
priimamasis VEIKIA ŠIAULIUOSE. 

Kreiptis adresu: Vilniaus 153 pirmadieniais 
nuo 15 iki 18 val., penktadieniais 

nuo 10 iki 13 val.
Teirautis tel. 24466.

Sausio 30-31 dienom is Š iaulių dram os teatre  įvyko KAZIO  
SA JO S  d iptlko "L IF T U  | P IR A M ID Ę ”  prem jera. Tai dviejų v i
enaveiksm ių  pjesių - "P IR A M ID Ė ” Ir "K LA U S TR O FO B IJA  arba 
PA SIVA ŽIN ĖJIM A S LIFTU ” , kurias režisavo GYTIS PA D E G IM A S, 
spektaklis. f - y

Vargu, ar reikia pristatinėti drShiaturgąK. Sają, kurį sunku pralenkti popu
liarumu, šmaikštumu ir produktyvumu. Tai išties unikalaus talento autorius, 
sugebantis pe r visiems žinomas kasdieninio gyvenimo situacijas perteikti 
universalias žmonių egzistencijos tiesas. “ Mintis, kur eina pasaulis, kur eina 
žmogus, mane kamuodavo ir  anksčiau", - reziumavo rašytojas, kalbėdamas 
apie savo kūrybines nuotaikas, pasibaigus AT deputato veiklos laikotarpiui. 
Tai patvirtina ir  naujasis spektaklis, pasižymintis dėmesiu visuomenės dorovin
iam klimatui, moralinio konflikto gilumu ir  K. Sajai būdingu sugebėjimu 
išjuokti konformizmą, daiktų kultą ir  panašias puošmenas, baigiančias 
užgožti bet kokius idealizmo blyksnius mūsų gyvenime.

Spektaklio  dailin inkas - PO VILAS A N IK IN A S , kom pozitorius - 
G E D IM IN A S  D A P K EVIČ IU S . Vaidina aktoriai VLADAS BA
RA NA USKAS, N O M E D A  B Ė Č IŪ TĖ , KĘSTU TIS JA N K Ū N A S . 
FA U STIN A  LA UR IN AITYTĖ, G ENO VA ITĖ VA IG IN YTĖ Ir JU O ZA S  
ŽIBŪ DA .

"Juokiuosi - vadinasi galvoju!" - tvirtina spektaklio kūrėjai, kviesdami ir  
pasilinksminti, ir susimąstyti.

Elvyra M A R K EV IČ IŪ TĖ  
Juozo B IN D O K O  nuotr. aktoriai K. JA N K Ū N A S ir J, Ž IBŪDA.

DĖMESIO!
Radviliškio rajono St. Lozoraičio 

rėmimo štabas iš gyventojų renka 
lėšas St. Lozoraičio rinkiminei 

kampanijai remti. Kreiptis adresu: 
Laisvės a lė ja  1, Radviliškis, 
nuo S iki 17 val., tel. 53134.

Stasio Lozoraičio 
rėmimo štabas

TELEVIZIJOS PROGRAMA SAVAITGALIUI 
PENKTADIENIS, sausio 29 

LIETUVOS TELEVIZIJA9
18.00 Žinios. 18.15 Videolaiškai. Austrų dok. f. 18.45 Džog džo. 

Sostinė. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.25 Reklama. 20.30 Panorama. 
Penktadienio interviu. 21.15-1.45 Programa iš Kauno. 21.15 Programa.
TV žaidimas. 22.15 Laisvės alėja. 22.25 Rodo "Kinnevik” . Juokinę 
Amerikos žmonės. 22.50 Men. f. “ jtikinėtojai” . 23.35 Vakaro žinios. 
Studija MT. 0.20 Naktinis Kauno kanalas. "Jazz” . 1.15 Rodo "World™

OSTANKINO TELEVIZIJA
11.00 Naujienos. 11.20 Filmas spektaklis. 14.00 Naujienos. 14.25 Brii

14.50 Biznis. 15.05 Bloknotas. l5 .l0O les ia ir kompanija. l5.45Valamas 
dien. O rytoj? 16.15 TV memuarai. 16.45 Veikla. 17.00 Naujienos. 17.20 f 
tarpvalstybinis Ostankino kanalas. 17.45 Žmogus ir įstatymas. 18.15 
nas 03. 18.45 Stebuklų laukas. 19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.55 Rekl
20.00 Naujienos. 20.40 TV men. f. “ Vikrus triukas” . 22.25 politbiuras. 
Muzikinė programa. 0,05 Savaitės Žmogus. 0.20 Muzikinė programa.

RUSUOS TELEVIZIJA
11.00 TV men. f. “Santa Barbara” . 125 serija. 11.55 Pats sau režisie

12.40 Valstiečių klausimas. 13.00 Naujausios žinios. 13.20 Reklama. 1 
Dokumentinis f. 13.55 Animac. f. 14.05 Paustovskio namas. 14.35 Sti 
"Rost” . 15.05 TV birža. 15.35 Žinios. 15.50 Australijos teniso čempione
16.45 Minaretas. 17.00 Penktadieninis V. Disnėjaus f. 17.50 Išsiaiškink
18.00 Trumpojo apsakymo antologija. 18.45 Šventė kiekvieną dieną. 
Reklama. 19.00 Naujausios žinios. 19.20 Reklama. 19.25 TV men. f. “ Imož 
6 serija. 20.50 Antraktas. 21.00 L  Aninsko programa, 21.55 Reklama. Z  
Naujausios žinios. 22.20 Kalba žvaigždės, 22.25 Sporto karuselė. 22.30 [ 
f. 22.45 Rusijos Federacijos AT sesijoje. 23.15 Tyla Nr. 9. 0.15 Šnekutis

ŠEŠTADIENIS, sausio 30 d.
LIETUVOS TELEVIZIJA

9.00 Žinios. 9.05 Programa vaikams. 10.05 Klaipėdos kraštas. 
Krikščionio žodis. 11.00-12.00 Santarvė. 17.50 Žinios. 18.00 Svetimo skaus 
nebūna. 19.00 Roko legendų išpažintys. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 2( 
Reklama 20.30 Panorama. 21.00 Po savo stogu. Provincija. 22.00 Vokit 
TV detektyvinis f. iš serijos “Senis”  - “ Mirtj nešanti draugystė". 23.00 Spc 
programa. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 Iki rytinio ekspreso.

OSTANKINO TELEVIZIJA 
11.20 TV trumpametražis men. f. "Angelėlis” . 11.50 Pasaulis laisvalaii 

12.35 Choreografinė siuita. 12.55TVdok. f. 14.00 Naujienos. 14.20 Nekelk 
inės pastabos arba Ispaniški motyvai. 2 laida. 14.55 Animac. f. 15.20 Spc 
programa. 16.50 Raudonas kvadratas. 17.30 Gyvūnijos pasaulyje. 18 
Senoviniai rusų romansai. 18.50 TV men. f. 19.40 Labanakt, vaikučiai. 19 
Reklama. 20.00 naujienos. 20.35 Programa. 20.40 TV men. f. "Žvaigžd 
kūrėjas” . 4 serija, 21.35 Puiku, 23.00 Naujienos. 23.15 Programa. 23. 
Sapnas.

RUSIJOS TELEVIZIJA
11.00 Japonų animac. f. “ Doraemonas” . 11.15 Retro. 11.45 Australij 

teniso čen^pna tas. 12.40 Valstiečių klausimas. 13.00 Naujausios žinic 
13.20 Videopoezija. 13.35 Piligrimas. 14.20 S. Rachmaninovo 120-osion 
gimimo metinėms. 15.20 Aukso pentinas. 15.50 Futbolas be sienų. 16 ■ 
Rusijos TV crogrėmų anonsas. 17.00 improvizacijos pamokos. Amerik 
šokių festCsys. 18.00 Parlamento žinios. 18.15 Kūdikio lūpomis. 18.-
Ćwnnłn JO CC DaLUma ł Л ЛЛ Ma. iía. >а!аа JŁIaiaa J Л -Šventė kiekvieną dieną. 18.55 Reklama. 19.00 Naujausios žinios. 19.: 
Reklama. 19.25 Men. f. "Negali būti1', 21.00 Visiškai slaptai. 21.55 Reklam
22.00 Naujausios žinios. 22.25Sporto karuselė. 22.30 Asorti. 23.00 Progran 
"A ". 23.30 Ad libitum. 24.00 Men. f. "Ponia Marija".

SEKMADIENIS, sausio 31 
LIETUVOS TELEVIZIJA 

8.30-14.00 Programa iš Kauno. 8.30 Programa. 8.35 Geroji naujiena. 8 £ 
Lietloto. 9.00 Programa vaikams. 9.45 Sveikatos abėcėlė. 10 .00 TV albuma: 
10.30 Klasiką. 11.00 Loterija "Nemunas". 11.05 TV serialo valanda. TV filmą 
"E-street", "Kaimynai". 11.50 Krepšinio pasaulyje. 13.00 Rodo "Kinnevik
13.45 Kalendorius. 14.00 Menora. 14.25 Laida lenkų kalba. 15.00 Sekmad 
enlo muzika. 15.30 Kelias. 16.00 Religijos valandėlė. 16.30 Sveikinim 
koncertas. 18.00Žinios. 18.10Lietuvait pasaulis. 18.50Gim1lnė. 19.30Tek 
UFE. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.25 Reklama. 20.30 Naujienos. Nuomonė: 
21.10 Dok. f. "Paiyžiaus pusėn - Juozo Miltinio link...” . 22.30 TV baleta: 
23.15 Vakaro žinios.

OSTANKINO TELEVIZIJA
7.00 Dvasingumo valanda. 8.00 Centras. 8.30 Iš ryto, ankstėliau. 9.00 Kc 

visi namuose. 9.30 Rytinė žvaigždė. 10.25 Tai jūs galite, 11.05 TV I. vaikams 
11.30Maratonas-15.12.25 Animac. f. 12.35 Dok. f. 13.30 TV f. "Ermitažas’
14.00 Naujienos. 14.15 Programa. 14.20 Kelias j Baltuosius rūmus. 15® 
Keliautojų klubas. 15.55 Panorama. 16.35 TV locija. 16.50 Animac, t. 17 A! 
Naujienos. 18.00 Futbolas. 19.50 Naujametinė naktis-93. 21.00 Rezultatai
21.45 Programos "Naujametinė naktis-93” tęsinys. Pertraukoje - 23.00 Naujiena.

RUSIJOS TELEVIZIJA
7.00 Naujausios žinios. 7,25 NBA krepšinio apžvalga. 7.55 Mūsų sodas

8.40 Studija "Rost". 8,55 Knygos. 9.25 Nežinoma Visata. 10.00 Laida vai-i 
kams. 10.30 TV kryžiažodžio laidų puslapiai, 11.00 Man. f. 12.40 Valstieft 
klausimas. 13.00 Naujausios žinios. 13.20 Neiškaposi... 13.35 Geriausios 
NBA varžybos. 14.35 Retro. 15.20 Pozneris ir Donachju. 15.50 Animac. I
16.00 Balta varna. 16.45 Kins. 17.00 Stebuklingas V. Disnėjaus pašauti
17.50 Australijos teniso čempionatas. 18.45 Šventė kiekvieną dieną. 18.55 
Rėkimą. 19.00 Naujausios žinios. 19.20 Reklama. 19.25 Holivudo kiesik»
21.00 TV dok. f. 21.55 Reklama. 22.00 Naujausios žinios. 22.20 Kalt 
žvaigždės. 22.25 Sporto karuselė. 23.30 "Geltonojo povandeinlo laivo klubas 
23.05 Piktoji jėga.
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